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Traian B`sescu, f`c=nd uz de
prerogativa sa de a prezida
[edin]ele Consiliului Na]io -
nal al Magistraturii, a sf=r[it
fiind, practic, huiduit. |n ra -
fa le. Sistematic. Implacabil.
R=nd pe r=nd, reprezen -
tan]ii magistra]iilor, inclusiv
procurorii, pe care \n prima
parte a mandatului s`u a
\ncercat s`-i manipuleze (...).

Inunda]iile secolului la Istanbul ....2
Presa acuz  ̀guvernul c  ̀a aprobat construc]ii
care au \mpiedicat cursurile de ap`.

Cartelul hipermarketurilor ............6
Consiliul Concuren]ei investigheaz` Metro,
Real, Billa, Selgros [i Mega Image.

Obama nu are timp de B`sescu ....7
Potrivit ambasadorului SUA, Obama e
„prins, \n totalitate cu probleme interne“.

R`zvane, gata cu joaca! ................9
Experimentele selec]ionerului s-au \ntors
\mpotriva lui la meciul cu Austria.

Cohen primit cu Rotenberg ........11
La cel de-al doilea concert \n Rom=nia,
Cohen [i VIP-urile au b`ut Menestrel. 

„Marele solitar“ iese din umbr`..14
Dup` [ase decenii, sunt expuse \n
Rom=nia operele lui Horia Damian.

Groparul
dosarelor ’89
Prim-adjunctul lui Kovesi a
mu[amalizat un dosar cu [ase
mor]i [i 21 de r`ni]i \n decembrie
1989, pe motiv de legitim`
ap`rare.
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Editorial

{oareci de soi
Universitatea de Medicin` [i
Farmacie Ia[i (UMF) a atribuit,
ieri, un contract \n valoare
total` de 14.500 euro, unui
centru de cercetare din
Fran]a, pentru cump`rarea
de [oareci transgenici. 

Reprezentan]ii UMF Ia[i
afirm  ̀c  ̀[oarecii transgenici sunt
modele de studiu al bolilor umane
[i ale tratamentelor acestora. „O
parte din aceste experimente stau
la baza unor brevete. Ne interes`m
de o protein` care este implicat`
\n cre[terea cancerului“, a declarat
conf.dr. Bogdan Drago[ Grigoriu,
din cadrul Facult`]ii de Medicin`,
informeaz` NewsIn. (F.B.)
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Printre cele 30 de fete
care au ajuns la petrecerile
premierului Silvio Berlusconi
trimise [i pl`tite de omul
de afaceri Giampaolo Tarantini
s-ar afla [i o t=n`r` de
companie rom=nc`, Ioana
Vi[an, cunoscut` [i ca Ana,
de circa 20 de ani, din Milano.
Aceasta a petrecut o noapte
pl`tit` cu premierul, dup`
cum rezult` din declara]ia
dat̀  de Tarantini procurorilor
din Bari [i prezentat` de
Corriere della Sera. Tarantini
precizeaz  ̀c  ̀ar fi cunoscut-o

pe Vi[an prin intermediul
unui prieten, Massimo
Verdoscia, care i-ar fi
prezentat-o [i pe Barbara
Guerra, una dintre fetele
care au ap r̀ut apoi la show-ul
tv Big Brother / Grande
Fratello produs de trustul
Mediaset al lui Berlusconi.

„Le-am spus c` pot fi
pl`tite suplimentar dac`
accept` posibilitatea de a
avea o rela]ie sexual` cu
premierul Berlusconi“, declar̀
omul de afaceri cercetat
pentru proxenetism. (T.B.)

VINERI, 11 SEPTEMBRIE 2009
pre]: 1 leu

Ambuscada

Full contact
B`sescu-CSM
Pre[edintele Rom=niei, Traian
B`sescu, a iscat, ieri, la Consiliul
Superior al Magistraturii, cel mai
dur conflict dintre el [i membrii
acestui for.

O rom=nc`
\n patul lui Berlusconi

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro

Sorin RO{CA ST~NESCU
rosca@ziua.ro
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Doru DRAGOMIR
dorud@ziua.ro

Scandalul muni]iilor de la
B`beni cap`t` o nou` am -
ploare, extrem de grav`.
Ziarul ZIUA a aflat c` \n con-
tainerele din Taiwan care au
fost desc`rcate \n portul
Constan]a [i depozitate de
Raluca B`sescu, nepoata pre -
[edintelui, s-au aflat [i sute
de tone de proiectile per-
forante. Anumite modele din
acest tip de proiectile con]in
uraniu s`r`cit. Din datele ofi-
ciale, printre ]`rile care au \n
arsenalul propriu [i au uti-
lizat  arme cu uraniu s`racit,
\n diverse conflicte militare,

se num`r` [i Taiwan.
Potrivit declara]iilor f`cute
redactorilor ZIUA de Ion M`r -
culescu (foto), directorul gen-
eral UM B`beni, \n contai -
nerele care au ajuns acolo s-au
aflat sute de tone de proiectile
perforante de la calibre mici
p=n` la calibrul 105 mm. „Erau
[i proiectile explozive [i pro -
iectile cumulative [i proiectile
perforante“, ne-a declarat
M`r culescu.
Nicio autoritate din Rom=nia
nu a efectuat m`sur`tori
pen tru a stabili nivelul de
radioactivitate. Sutele de
tone de proiectile au fost
plimbate de la Constan]a la
B`beni f`r` ca nimeni s`  se

sinchiseasc` de riscurile de
contaminare. Mai mult, nici
la UM B`beni nu exist` dis-
pozitive de m`surare a ra -
dia]iilor, astfel c` muncitorii
care au distrus muni]ia tai-
wanez` ar putea s` se fi con-
 taminat radioactiv. {i mai
grav, la ora actual`, de[eu -
rile rezultate \n urma dela-
bor`rii au ajuns prin diferite
REMAT-uri din toat` ]ara,
prezent=nd un factor de risc
nuclear la adresa s`n`t`]ii
popula]iei.    
Principalul furnizor de arma-
ment [i muni]ii pentru arma-
ta taiwanez` sunt SUA.
Aproa pe \ntreaga cantitate
de muni]ii care a ajuns la

B`beni pentru a fi delaborat`
este de produc]ie american`.
Aceste muni]ii sunt de tipul
bombelor murdare, cu dis-
persie de substan]e radioac-
tive care, inhalate sau inge-
ra te, devin letale dar, se
poate spune c` sunt [i arme
chimice, radiologice, cu im -
pact asupra popula]iei [i
mediului. Din documentele
date publicit`]ii de c`tre spe-
ciali[tii americani, acestea
pot fi periculoase sub form`
intact`, c=nd emit radia]ii
beta. Pentru necunosc`tori,
facem precizarea c` uraniul
s`r`cit se folose[te \n pro-
duc]ia aliajului pentru \nve -
li[ul proiectilelor perforante.

Muni]ia dezafectat` la B`beni con]inea uraniu s`r`cit

ZIUA va publica luni o am -
pl` anchet` jurnalisti c`
prin care vom dovedi c`
afacerea „Muni]ia tai wa -
nez`“ este ilegal` [i penal`
[i c` pseudo-anche ta din
Evenimentul Zilei a fost

realizat` la comand`, fiind
publicate doar informa]ii
[i docu mente pe care le-au
dorit sforarii acestei
afaceri scandaloase,
pentru a sp`la imaginea
clanului B`sescu.

Nu rata]i luni
Marea grev`
din octombrie
Bugetarii trec peste capul
liderilor marilor centrale sindicale
care s-au \n]eles cu guvernan]ii
[i vor renegocierea legii salariz r̀ii
unice. S-a creat astfel Alian]a
bugetarilor,  cu misiunea
renegocierii legii unice. Primul
protest al Alian]ei va fi un pichet
\n fa]a Parlamentului, pe 15
septembrie, apoi va urma o
grev` general̀  la nivel na]ional
pe 5 octombrie.
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